
 

 
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 квітня 2021 року                   Баштанка                                           № 117 

 

 

Про попередній розгляд проєкту 
рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження Програми 
підтримки та розвитку вторинної 
(стаціонарної) медичної допомоги на 
території Баштанської територіальної 
громади  на період 2021-2023 років» 

 

 

 

Розглянувши проєкт рішення Баштанської міської ради «Про 

затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) 
медичної допомоги на території Баштанської територіальної громади на період 
2021-2023 років», керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про затвердження 
Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги 
на території Баштанської територіальної громади  на період 2021-2023 років» та 
винести даний проєкт на розгляд чергової сесії міської ради (проєкт рішення 
додається). 
 

 

Міський голова                                                                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 

 

 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                  2021  року №___                                     сесії   восьмого скликання                            
    Баштанка    
 

Про затвердження Програми 
підтримки та розвитку вторинної  
(стаціонарної) медичної  допомоги на 
території Баштанської ТГ на період 
2021-2023 років  
 

Заслухавши інформацію директора КНП «Баштанська  багатопрофільна  
лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської  області Барсегян А.А. про 
розгляд та затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної  
(стаціонарної) медичної  допомоги на території Баштанської ОТГ на період 
2021-2023 років,  відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-р «Про 
схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я»,  
рішення виконавчого комітету міської ради від                2021 року № «Про 
попередній розгляд Програми підтримки та розвитку вторинної  (стаціонарної) 
медичної  допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років», 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Інформацію директора КНП «Баштанська  багатопрофільна  лікарня» 
Баштанської міської ради Миколаївської області Барсегян А.А про розгляд та 
затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної  (стаціонарної) 
медичної  допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років 
прийняти до відома. 
 

2. Затвердити Програму підтримки та розвитку вторинної  (стаціонарної) 
медичної  допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років,  що 
надається комунальним некомерційним підприємством «Баштанська 



багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області 
(далі – Програма) та додаток до неї, що додаються. 

3. Виконавчому комітету Баштанської міської ради забезпечити 
виконання заходів Програми. 
 

4. Фінансування Програми проводити з міського бюджету  та шляхом 
делегування коштів бюджетів  інших територіальних  громад міському  
бюджету в межах фінансового ресурсу  та інших коштів, не заборонених 
законодавством.  
 

5. Вважати таким, що виконане, рішення міської ради від 25 червня  
2019 року № 5 «Про  затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної  
(стаціонарної) медичної  допомоги на території Баштанської ТГ на період 2019-

2021 років» та зняття його з контролю. 
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі,  побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності  та  етики. 

 

 

 

Міський голова                 Олександр  БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  міської ради 

___.____. 2021 р №___                    
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 підтримки  та розвитку  вторинної  (стаціонарної) 
 медичної  допомоги на  період 2021-2023 років на території 

Баштанської  ТГ, що надається комунальним некомерційним 
підприємством «Баштанська багатопрофільна лікарня»  Баштанської 

міської  ради Миколаївської області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Баштанка 

2021 рік 

 



Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, 
від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал суспільства. Це 
показник соціального і культурного прогресу, один із головних елементів 
національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення 
здоров’я як своє найголовніше завдання. 

Світовий досвід, узагальнений в документах ВООЗ, показує, що одним із 
головних пріоритетів розвитку національної системи охорони здоров’я в умовах 

дефіциту фінансових і кадрових ресурсів, повинен бути розвиток вторинної 
медичної допомоги, спрямований на поліпшення стану здоров’я населення, 
забезпечення надання безперервної, доступної та якісної медичної допомоги, 
створення правових, економічних та організаційних умов надання медичних 
послуг, орієнтацію системи охорони здоров’я на людину в умовах реформування, 
запобігання захворюванням, насамперед інфекційним та хронічним неінфекційним, 
зниження рівня інвалідності та смертності населення, забезпечення на програмній 
основі заходів із профілактики та лікування соціально небезпечних хвороб. 
         Програма підтримки та розвитку вторинної  (стаціонарної) медичної  
допомоги на території Баштанської ТГ на період 2021-2023 років,  що надається 
комунальним некомерційним підприємством «Баштанська багатопрофільна лікарня 
» Баштанської міської ради Миколаївської області (далі – Програма) розроблена на 
підставі Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року 
№435-IV, Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IV, 

Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №1013-р «Про схвалення 
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних 
рекомендацій з автономізації комунальних закладів охорони здоров'я від 28 лютого 
2018 року. 

Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості 
надання та доступності медичної допомоги населенню Баштанської ТГ, 
поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних 
працівників, покращення їх соціального та економічного становища, забезпечення 
багатопрофільної лікарні висококваліфікованими медичними працівниками, 
необхідністю поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу 
до кваліфікованої амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, орієнтованої 
на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, 
родин та громади в цілому. 

 

Розділ 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ  
 

Метою Програми є: 
 

забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 
населення шляхом формування ефективного функціонування системи надання 
доступної і якісної вторинної медичної допомоги, зокрема: забезпечення права на 



своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих 
захворюваннях; попередження масових інфекційних захворювань; запобігання 
демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; контроль за охороною 
здоров’я дітей;   

 

об’єднання зусиль міської ради, районної влади, керівників підприємств, 
установ, організацій, що здійснюють діяльність в напрямку підвищення стандартів 
життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази Баштанської 
багатопрофільної лікарні, оснащення її необхідним медичним обладнанням, 
комп'ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних 
працівників, що допоможе забезпечити населення територіальної громади, а  також  
Баштанського  району  в  цілому, якісними медичними послугами, вирішить 
питання кадрового забезпечення медичними працівниками. 

 

Основними завданнями програми є:  
 

пріоритетний розвиток вторинної медичної допомоги, удосконалення надання 
невідкладної медичної допомоги населенню, укріплення та оновлення матеріально-

технічної бази, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, 
перехід до фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та 
матеріальної мотивації праці медичних працівників, забезпечення належного 
фінансування потреб при наданні стаціонарної медичної допомоги; 

 

забезпечення лікарськими засобами при життєво-невідкладних станах для 
надання медичної допомоги мешканцям Баштанської ТГ, у тому числі пільгових 
категорій населення; 

 

оплата поточних ремонтів приміщень комунального некомерційного 
підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня»  (далі – КНП); 

 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП; 
 

оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв; 
 

оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП; 
 

оплата медичних послуг; 
 

придбання обладнання і предметів довгострокового  користування; 
 

відшкодування вартості доїзду до протитуберкульозних закладів; 
 

надання  безкоштовних  медичних  послуг  пільговим  категоріям населення 
(забезпечення безкоштовним  зубопротезуванням учасників АТО, учасників ВВв, 
та інших  пільгових категорій),тощо ;  

 



забезпечення радіаційної безпеки (ліцензована у встановленому порядку  
діяльність з використанням джерел іонізуючого виробництва); 

 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення – 

дотримання правил і норм щодо поводження з медичними відходами, тощо. 
 

 Розділ 3. ПРОБЛЕМИ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, НА 
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА    

 

КНП здійснює медичне обслуговування населення, що проживає на території 
Баштанського району. Згідно  Розпорядження   Кабінету  Міністрів  України  від 15 
січня  2020 року  №23-р лікарню визначено   опорним  закладом, який   надає  
медичну  допомогу    мешканцям   5 районів,  які  Розпорядженням   Кабінету  
Міністрів  України  від 15 січня  2020 року   з 2021 року  об’єднані  в  один  район , 
всього  141523  чоловік  населення, з них: 115864 чоловік– дорослого населення, 
25659 чоловік– дитячого. 

Потужність закладу 712 відвідувань на день, 122 стаціонарних ліжок. 
Забезпеченість стаціонарними ліжками – 32,6 на 10 тисяч населення. 
Кількість ліжок денного стаціонару становить 45 одиниць. Забезпеченість 

ліжками денного стаціонару – 12,0 на 10 тисяч населення. 
У районі обслуговування залишається складною демографічна ситуація. 

Поступово зменшується показник природного приросту населення. З кожним 
роком відмічається ріст інвалідизації населення. На тлі несприятливих 
демографічних змін відбувається погіршення стану здоров'я населення з істотним 
підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, 
зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи 
кровообігу, злоякісні новоутворення, цукровий діабет. Водночас, відмічається 
тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, збільшення частоти соціально 
небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.  

Поряд з цим на вторинному рівні залишається низка питань, які потребують 
доопрацювання та вирішення, а саме: 

 

всього по закладу кадрове забезпечення лікарями, що надають  амбулаторно- 

поліклінічну та  стаціонарну  допомогу на вторинному  рівні, становить 46 лікарів, 
з них 12 – пенсійного  віку, 3  – інтерни. Питома вага лікарів пенсійного та перед 
пенсійного віку складає 26%, що потребує постійної підготовки лікарських кадрів; 

 

впровадження інформаційно-аналітичної підтримки розвитку вторинної 
медичної допомоги, що забезпечить контроль за лікувально-діагностичним проце-

сом та здійсненням профілактичних заходів, наданням медичних послуг,  що 
підвищать оперативність роботи лікаря, покращать систему планування і аналізу 
статистичної звітності; 

 

забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної допомоги; 

 



забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну  
та десмопресіну, забезпечення безкоштовним  зубопротезуванням учасників АТО, 
учасників ВВв, що проживають у Баштанському районі;  

поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям 
села.  

 

Розділ 4. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ   
 

Оптимальним варіантом розв’язання проблем Програми є:  
 

пріоритетний розвиток вторинної високоспеціалізованої медичної допомоги;  
підвищення мотивації молодих спеціалістів та створення комфортних умов 

для їх проживання на території  Баштанської ТГ; 
 

удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до 
світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських 
механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я, а 
саме оснащення структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та 
інструментарієм відповідно до рамкових вимог до багатопрофільних  лікарень  
інтенсивного  лікування згідно з листом Міністерства охорони здоров'я України від 
12 травня 2017 року №19.2-09-954/12743; 

 

залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських 
організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, 
раннього виявлення та ефективного лікування захворювань; 

 

поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям 
села; 

 

забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення; 

 

поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня 
захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і 
тривалості життя; 

 

підвищення ефективності використання фінансових та матеріальних ресурсів 
охорони здоров’я; 

 

впровадження інформаційно-аналітичної підтримки розвитку вторинної 
медичної допомоги, що забезпечить контроль за лікувально-діагностичним 
процесом та здійсненням профілактичних заходів, наданням  медичних послуг, що 
підвищить оперативність роботи лікаря, покращить систему планування і аналізу 
статистичної звітності; 

 



створення сучасної  інноваційної моделі надання медичних послуг населенню 
через впровадження інформаційно-аналітичної та пошукової системи, покращенні 
матеріально-технічної бази, модернізації медичного обладнання для Баштанської 
багатопрофільної лікарні ; 

 

впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та 
сучасних інформаційних і телемедичних технологій у діяльності вторинної 
медичної допомоги. 

 

 

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ   

 

Виконання Програми дасть змогу:  
 

підвищити ефективність роботи закладів багатопрофільної лікарні, подоланню 
несприятливих демографічних тенденцій; 

 

збільшити питому вагу медичних послуг на амбулаторному  рівні, що 
забезпечить зменшення потреби у дорогих видах стаціонарної медичної допомоги; 

 

покращити забезпечення закладу відповідно до рамкових вимог до 
багатопрофільних  лікарень інтенсивного лікування згідно з листом Міністерства 
охорони здоров'я України від 12 травня 2017 року №19.2-09-954/12743; 

 

сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на 
амбулаторному  рівні, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих 
видах медичної допомоги, у тому числі стаціонарної; 

 

покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, 
онкології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології;  

 

поліпшити своєчасне надання ургентної невідкладної медичної допомоги 
населенню району, завдяки забезпеченню структурних підрозділів закладу авто-

транспортом та паливо-мастильними матеріалами; 
 

забезпечити своєчасну вакцинацію проти інфекцій керованих специфічними 
засобами імунопрофілактики. 

 

 Розділ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ   

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок: 
 

фінансування  з міського бюджету із використанням програмно-цільового 
методу (за бюджетною програмою), а  також  шляхом  делегування  коштів  інших  
територіальних  громад; 



 

залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини; 
 

інших джерел, не заборонених законодавством України. 
 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП на 
виконання запланованих заходів Програми. 

 

Заходи та обсяги фінансування Програми на 2021-2023 роки визначені у 
додатку до Програми, що додається. 

 

Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватися у процесі 
складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік та при внесенні змін до 
нього. 

 

 

Розділ 7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ   

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють виконавчий 
комітет Баштанської міської ради, комунальне некомерційне підприємство 
«Баштанська багатопрофільна лікарня » Баштанської міської ради Миколаївської 
області, постійні комісії міської ради. 

 

Розділ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку вторинної 
високоспеціалізованої медичної допомоги громаді Баштанської ТГ на 2021-2023 

роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового 
забезпечення. 

 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватись) в 
установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточ-

ного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення 
регіональних медичних програм, змінних фінансово-господарських можливостей 
громади). 

 

Програма розрахована на 3 роки, має завдання, які направлені на виконання 
заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей громади. 

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці Баштанської 
багатопрофільної  лікарні та Баштанської міської ради у визначених напрямках 
діяльності.  

 

 

Директор                          Алла  БАРСЕГЯН 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Додаток 

              до Програми 

Заходи та обсяг 

фінансування  Програми підтримки та розвитку вторинної  (стаціонарної) медичної  допомоги на території         
Баштанської ОТГ на період 2021-2023 років,  що надається комунальним некомерційним підприємством «Баштанська 

багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області 

№ 
з/п 

Перелік заходів Програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис. гривень, у тому числі 

 

Очікуваний 

 результат 
2021 р. 2022 р. 2023 р. усього за 

Програмою 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

200,0 

 

 

240,0 

 

 

300,0 

 

 

740,0 

 

 

забезпечення паливо- 

мастильними  
матеріалами, 
господарськими 
товарами, 
будматеріалами, ін. 

2 Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

300,0 

 

 

360,0 

 

 

450,0 

 

 

1110,0 

 

 

забезпечення виробами 
медичного 
призначення, 
витратними  
матеріалами, 
медикаментами, 
створення умов для 
ефективного 
функціонування 
лікувального закладу 



3 Продукти  харчування 2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

300,0 

 

 

360,0 

 

 

450,0 

 

 

1110,0 

 

 

забезпечення якісним 
харчуванням, як  
складовою  
лікувального процесу 

4 Оплата послуг (окрім 
комунальних) 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

500,0 

 

 

600,0 

 

 

750,0 

 

 

1850,0 

 

 

підвищення ефектив-

ності роботи закладу 
охорони здоров’я, 
проведення  ремонтів 
споруд та обладнання 

5 Видатки на відрядження 2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

 50,0 

 

 

60,0 

 

 

110,0 

 

- 

створення сприятливих  
умов для підвищення  
кваліфікації персоналу 

6 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

3500,0 

 

4200,0 

 

 

5040,0 

 

 

12740,0 

 

- 

підвищення 
ефективності роботи 
закладу охорони 
здоров’я,створення  
умов забезпечення  
лікувального процесу 

7 Інші виплати населенню 

(інсуліни, зубопротезування, 

проїзд) 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

1000,0 

 

 

1000,0 

 

 

1000,0 

 

3000,0 

 

забезпечення 
інсулінами, 
зубопротезуванням , 
проїздом до 
протитуберкульозних 
закладів 



8 Придбання медичного 
обладнання і предметів  
довгострокового 
користування 

(співфінансування в 
придбанні  обладнання, 
цифрового рентгенапарату) 
 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

1000,0 

 

1000,0 

 

1000,0 

 

3000,0 

 

підвищення 
ефективності роботи 
закладу охорони 
здоров’я, покращення 
матеріально-

технічного оснащення 

9 Капітальний ремонт та 
реконструкція об'єктів 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

4740,0 1000,0 1500,0  7240,0 

 

 

підвищення 
ефективності роботи 
закладу охорони 
здоров’я, поліпшення   
умов перебування  
хворих 

10 Фінансування заходів  
боротьби з онкологічними 
захворюваннями. 
 

 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

50,0 50,0 50,0 150,0 

 

 

збереження здоров'я  
населення, поліпшення  
якості надання  
медичної допомоги 

11 Фінансування заходів 
протидії  захворювання на 
туберкульоз 

(Рентгенівська плівка, 

реактиви, засоби  дезінфекції, 
доїзд до   санаторіів, ремонт 
пересувного флюорографу, 
ліки, надбавки  фахівцям) 
 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

600,0 

 

 

збереження здоров'я  
населення, поліпшення  
якості надання  
медичної допомоги 



12 Фінансування заходів  протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу 

(Молочні  суміші  дітям, 
народженим  ВІЛ-

інфікованими  матерями, 
засоби  дезінфекції, 
ліки,тест-системи) 
 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

40,0 50,0 

 

 

56,0 

 

 

146,0 

 

 

збереження здоров'я  
населення, поліпшення  
якості надання  
медичної допомоги 

13  Фінансування заходів із 
запобігання і лікування 
серцево-судинних та 
судинно-мозкових 
захворювань (спів 
фінансування придбання 
апарату штучної вентиляції 
легень, моніторів пацієнта 

тромболітичних засобів,ін.) 

2021-

2023рр. 
Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

100,0 1000,0 100,0 1200,0 збереження здоров'я  
населення, поліпшення  
якості надання  
медичної допомоги 

14 Фінансування  заходів 
підтримки  кадрів (створення  
резерву   житла, оплата  
вартості  навчання  за 
тристоронніми  угодами, 
надбавки  до  посадового  
окладу лікарям) 

2021-

2023 

рр. 

Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

1500,0 

 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

 

2500,0 

 

 

збереження здоров'я  
населення, поліпшення  
якості надання  
медичної допомоги 

15 Фінансування  проведення  
медичних  оглядів  громадян, 
що  підягають приписці до  
призовної  дільниці, призову  
на  строкову  військову  

2021-

2023рр. 
Міський 
бюджет, інші 
джерела  

 

536,4 536,4 536,4 1609,2 Реалізація  Закону 
України «Про 
військовий    обов’язок  
і  військову  службу» 



       Примітка:   Остаточні обсяги визначаються рішеннями міської ради під час затвердження та внесення змін до 
міського бюджету Баштанської міської ради на відповідний бюджетний рік.      
                                         

Директор                                                                                                                 Алла  БАРСЕГЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

службу, відправці  у  війська, 
резервістів та  
військовозобов’язаних, які  
залучаються  на  навчальні  та  
перевірочні  збори. 

 
УСЬОГО  

 13966,4 11146,4 11992,4 37105,2 

 

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством у межах реальних надходжень  



 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення міської ради  „Про затвердження  Програми підтримки та 
розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської 

ТГ на період 2021-2023 років”  від    ___            2021 року  № __  
 

1. Обґрунтування необхідності підготовки  рішення 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», для  поліпшення якості надання та  
доступності медичної  допомоги населенню  Баштанської  ТГ. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення 

 

поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці 
медичних працівників,покращення їх соціального та економічного становища,  

 

забезпечення Баштанської багатопрофільної  лікарні 
висококваліфікованими  медичними  працівниками,  

 

необхідність поліпшення стану здоров’я населення шляхом забезпечення 
доступу до кваліфікованої амбулаторної та стаціонарної  медичної  допомоги, 
орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб 
окремих громадян, родин та громади в цілому, 

 

забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності 
населення шляхом формування ефективного функціонування системи надання 
доступної і якісної вторинної медичної допомоги, зокрема: забезпечення права 
на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих 
захворюваннях; попередження масових інфекційних захворювань; запобігання 
демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; контроль за 
охороною здоров’я дітей;   
 

          3.  Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання 

 

1) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №1013 «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», 



3) Рішення міської ради від 25 червня  2018 року №5  «Про затвердження  
Програми підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги 
на території Баштанської ТГ на період 2019-2021 роки». 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження  
рішення. 

Прийняття рішення „Про затвердження  Програми підтримки та розвитку 
вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на 
період 2021-2023 років” забезпечить підвищення стандартів життя, 
модернізацію та зміцнення матеріально – технічної бази Баштанської 
багатопрофільної лікарні, оснащення її необхідним медичним обладнанням, 
комп'ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних 
працівників, що допоможе забезпечити населення ТГ якісними медичними 
послугами, вирішить питання кадрового забезпечення медичними 
працівниками . 
 

 

 

Директор                                                                         Алла  БАРСЕГЯН 

 


